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Onderwerp: 

Investeringsbudget: aanvragen 3e tranche 2015 

Kenn isnemen van: 

De aanvragen éénmalige subsidie uit het investeringsbudget 2015 die zijn ontvangen tussen 1 september 
en 31 december 2015 en de besluiten die dienaangaande zijn genomen. 

Inleiding: 

Tijdens de raadsvergadering van 24 maart jl. heeft de raad besloten uit het investeringsbudget sociaal 
domein ê 450.000 ter beschikking te stellen voor subsidieaanvragen met betrekking tot initiatieven van 
bewoners en innovaties van organisaties binnen het sociaal domein. Het gaat daarbij om aanvragen die zijn 
ontvangen tussen 1 september en 31 december 2015, de zogenaamde 3 e tranche 2015. In afwachting van 
het ter beschikking stellen van het benodigde budget is aan de aanvragers bericht dat de termijn 
waarbinnen een besluit wordt genomen, is verlengd. Nadat het college op 19 april jl. kennis heeft genomen 
van de besluiten zoals in deze Rib vermeld, zijn de aanvragers daarvan in kennis gesteld. 

Kernboodschap: 

Bij het ter beschikking stellen van het resterende budget ten behoeve van de derde tranche 2015 is 
duidelijk geworden dat de raad zich zorgen maakt over de kwaliteit van de aanvragen en over de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de verstrekkingen vanuit het investeringsbudget. 

Bij de beoordeling van de aanvragen in deze derde tranche is evenals bij de eerste twee tranches scherp 
gekeken naar de criteria volgend uit de Algemene Subsidie Verordening (ASV), naar de aansluiting bij de 
inhoud van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 en naar de doelstellingen en criteria van het 
investeringsbudget. Dat heeft tot gevolg dat een belangrijk aantal aanvragen is afgewezen of, in overleg, 
slechts gedeeltelijk is toegekend. Met name het innovatieve karakter van de aangevraagde projecten valt 
tegen. En ook de mate waarin de projecten inbedding hebben in de lokale gemeenschap en samenwerking 
bevorderen tussen professionele organisaties onderling en met inwoners. 

In het onderstaande schema zijn de aanvragen opgenomen. Aangegeven is het bedrag dat oorspronkelijk 
is aangevraagd, het bedrag dat op basis van besluitvorming in het college wordt verstrekt en een beknopte 
argumentatie wat betreft de toekenning dan wel afwijzing. In de bijlage bij deze Rib vindt u de ambtelijk 
opgestelde beoordelingsformulieren van alle aanvragen. 



Aanvragen tot 31 december 2015, 3 e tranche 

Aanvraag Toekennen? 
Beknopte argumentatie 

Gevraagd 
bedrag 

Toete 
kennen 
bedrag 

1 
GK C4 Start's Tof, 

Stichting 
Creatief 
Coaching 8. 
Consulting 
Collectief 

Ja 
In samenwerking met Ferm Werk wordt intensief 
begeleidingstraject gestart dat inwoners een 
ondernemende 'mindset' laat ontwikkelen. Daardoor 
vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt 

«41.140,- « 30.600,-
(excl. btw 
en excl. 
cofinancieri 
ngFW) 

2 
GK De sleutel tot 

succes 
De 
Techniekschool 

Gedeeltelijk 
De Techniekschool betreft een laagdrempelige 
opleiding tot assemblagemonteur gericht op kennis, 
vaardigheden en houding. Het draagt bij aan re-
integratie van inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het past in het streven naar versterking 
van het aanbod aan techniekonderwijs 

«73.510,- C 30.000,-
(10oZo 
cofinancieri 
ng door 
FW, 
overige 
kosten tlv 
participatie 
budget) 

3 
GK Haalbaarheidsst 

udie koppeling 
dagopvang/ 
verzorging van 
ouderen en re-
integratie 
Crosspoint MC 

Nee 
Het is gebleken dat er onvoldoende relevante partijen 
willen meewerken aan de voorgestelde 
haarbaarheidsstudie. Daarmee is het plan onvoldoende 
realistisch en wegen de verwachte voordelen niet op 
tegen de baten 

C 35.000,- « 0 , -

4 
JD Projectplan 

Samen met en 
voor de 
mantelzorger 
Welzijn 
Woerden 

Gedeeltelijk 
Het project is gericht op het versterken van 
mantelzorgondersteuning. Daartoe worden hiaten 
opgespoord en via het Steunpunt Mantelzorg ingevuld. 
Mantelzorgers worden via focusgroepen betrokken. 
Daarmee voldoet het project aan de voorwaarden en 
doelstellingen 

6 9.552,- « 7.350,-
(ivm het 
later 
starten, in 
overleg 
met 
indiener) 

5 
JD Aililo, Kunst van 

Eigen Kracht 

Nee 
Indiener heeft het doel via het aanbieden van 
cursussen en workshops de eigen kracht van inwoners 
te versterken, in het bijzonder van hen die mantelzorger 
zijn. Aanvraag betreft een commerciële activiteit en 
voldoet niet aan de voorwaarden. Een duidelijk 
stappenplan ontbreekt evenals een gespecificeerde 
begroting 

C 9.500,- «0 , -

6 
AP Samen Fier, 

Marloes 
Bouman 

Nee 
De aanvraag betreft het geven van voorlichting aan 
ouders en leerkrachten op scholen over omgaan met 
moeilijke emoties bij kinderen. Aansluitend kunnen 
ouders een coachingstraject inkopen. Aanvrager is 
zelfstandig ondernemer. De aanvraag wordt afgewezen 
op grond van artikel 12 lid 9 van de Algemene Subsidie 
Verordening 

6 8.000,- 6 0,-

7 
GK De 

Samenwerkings 
Unie/ Dhr. 
Remmerswaal 

Nee 
Aanvraag betreft startsubsidie onderneming die 
gelijksoortige dienstverlening als Ferm Werk gaat 
aanbieden. Investeringsbudget is niet bedoeld voor 
opstart onderneming. Indiener is doorverwezen naar 
BBZ-regeling 

« 40.000,- eo,-

8 
JD Stichting 

Dagbesteding 
MODO 

Nee 
Betreft het aanbieden van dagbesteding aan jongeren 
met verstandelijke beperking. Het project is 
onvoldoende innovatief naast andere aanbieders en 
heeft (nog) onvoldoende onderbouwing wat betreft 
kosten, dekking en cofinanciering 

6 50.000,- « 0 , -



g 
JD Dorpshuis 

Harmeien 
Stichting Welzijn 
Woerden 

Gedeeltelijk 
Aanvraag betreft de inrichting en exploitatie van De 
Plint en bestaat uit drie onderdelen. Het onderhavige 
onderdeel betreft het starten van een vrij toegankelijke 
voorziening voor dagbesteding 1 daginvulling voor 
wijkbewoners 

6 154.000,- C 45.000,-

10 
RH 

Spetter-, speel-
en sporttuin 
Batenstein 
Stichting 
Woerden Sport 
BV 

Nee 
De aanvraag betreft de inrichting van de buitenruimte 
van het Batensteinbad met speeltoestellen. De relatie 
met de doelstellingen sociaal domein is onvoldoende 
aangetoond. Daarnaast behoort inrichting niet tot de 
doelstellingen van het investeringsbudget 

e 50.000,- 6 0,-

11 
GK 

De keuken van 
Barwout 
Stichting WIJ3.0 

Gedeeltelijk 
Het project betreft het vestigen van een dagbesteding 
die ontbijt- en lunchservice verzorgt. Subsidie is 
aangevraagd voor inventaris. Dat behoort niet tot de 
doelstellingen. Subsidie wordt wel verstrekt voor 
trainingen en begeleiding door leermeester van cliënten 

C 46.000,- 6 25.000,-

12 
J S 

Coöperatie 
Synergos 
Woerden U.A. 

Nee 
De aanvraag betreft het creëren van een voorliggende 
voorziening binnen het gebouw van Synergos, vooral 
voor inwoners van de wijk Molenvliet. 

« 30.680,- 6 0,-

13 
J S 

Buitengebied de 
Meije 

Nee 
De aanvraag betreft het faciliteren van 
internetfaciliteiten in het buitengebied de Meije. In 
overleg met de indiener is de aanvraag gewijzigd in een 
aanvraag voor het inwoner-initiatievenbudget 

C 45.000,- « 0 , -

14 
JD 

Inloopspreekuur 
mantelzorgers 
A.J. Tevel 

Nee 
Het informeren, adviseren en doorverwijzen van 
mantelzorgers en het duurzaam organiseren van 
mantelzorgondersteuning binnen Hofpoort. De 
aanvraag wordt afgewezen omdat een te hoog uurtarief 
wordt gehanteerd. 

C 15.000,- « 0 , -
(een 
minder 
hoge 
subsidie is 
aangebode 
n maar niet 
geaccepte 
erd) 

15 
GK 

Begeleiding 
thuiszitters 
Timon 

Nee 
Subsidie wordt aangevraagd ter dekking van kosten 
projectleider Begeleiding thuiszitters naar school of 
werk. Aanvraag wordt afgewezen omdat het 
onvoldoende innovatief is en te weinig is ingebed in 
lokale gemeenschap. Project JOW! bij RBL kan op 
casusniveau dienstverlening door Timon inkopen 

« 36.400,- « 0 , -

Totaal C 643.782,- «137.950,-

Vervolg: 

De raad heeft bij het ter beschikking stellen van het budget voor deze derde tranche aangegeven een plan 
te willen ontvangen met betrekking tot het budget dat beschikbaar is voor 2016 en verder. Dat plan wordt 
binnenkort opgesteld. Uit de gang van zaken in 2015 trekken we de lering dat we de criteria waaraan 
aanvragen moeten voldoen verder moeten verduidelijken en dat we wellicht meer inspanningen moeten 
doen om het investeringsbudget onder de aandacht van inwoners te brengen. 



Bij lagen: 

16.008626 Beoordelingsformulieren aanvragen investeringsbudget sociaal domein 2015 3 e tranche 

De secretaris 

drs. M.H.J. van 

De burgemeester 

MBA kenboer 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK16000046 

FCL 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit C4 Start's Tof 

Organisatie Stichting Creatief Coaching Ä consulting Collectief C4 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening Oorspronkelijke aanvraag: 18122015 
Ontvankelijk verklaard dd.: 26012016 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
 een activiteitenplan 
 een begroting en een dekkingsplan 

Er is een activiteitenplan, begroting en dekkingsplan bijgevoegd 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidspian sociaal domein 20152016 

Het gaat om een innovatief project 
 in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
 gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
 gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
 gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
 het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
 het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
 het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
 inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de baten weqen op tegen de baten 

Het aangevraagde project draagt bij aan de doelstellingen. Het 
betreft een programma waarbinnen inwoners onder intensieve 
begeleiding {d.m.v. training, coaching en het verbinden van 
deelnemers met andere partijen) ondernemend gedrag en een 
ondernemende mindset ontwikkelen. Daarmee kunnen zij hun 
eigen bedrijf opstarten óf op een ondernemende manier aan 
hun loopbaan gaan werken. 

Het project draagt bij aan de reīntegratie van inwoners met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee aan de 
bestrijding van werkloosheid 

Het project bevordert ondernemend gedrag bij kwetsbare 
inwoners en draagt daarmee bij aan meedoen in de 
samenleving. Ferm Werk wordt nauw betrokken bij de 
uitvoering van het project. Daarmee wordt de haalbaarheid 
bevordert. 



 het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
 tenminste lOVo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Bij succesvolle uitvoering van het project wordt de 
samenwerking tussen Ferm Werk en C4 gecontinueerd. Een 
financiële bijdrage rechtstreeks vanuit de gemeente is dan niet 
meer aan de orde 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Aan het project nemen 20 deelnemers deel. Het programma 
bestaat uit intakegesprekken, meerdaagse trainingen, 
intervisiebijeenkomsten en nazorg activiteiten. De middelen zijn 
toegerekend naar deze onderdelen 

2. Cofinanciering 
10

o

ZŪ van de kosten zullen worden betaald vanuit het 
participatiebudget dat Ferm Werk voor Woerdense inwoners ter 
beschikking heeft. 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Ja 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie tot C 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
 besteding van eenmalige subsidie tussen 6 10.000 en C 
50 .000^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Aangezien het een aanvraag betreft tussen É 10.000 en C 
50.000 dient de besteding binnen 8 weken na afronding te 
worden verantwoord. Daarnaast wordt afgesproken dat 
halverwege de uitvoering van het programma een 
tussenevaluatie plaatsvindt waarin ook Ferm Werk is betrokken 

Voorwaarde wordt 
opgenomen in de 
beschikking 

Definitief besluit  A S V 
 Beleidsdocument 
 Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja. 

Besluit: 
1. in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag Start's Tof van Stichting Creatief Coaching Ä consulting Collectief C4 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van Ç 30.600 excl. btw 

(vanuit het participatiebudget Ferm Werk wordt ê 3.400 bijgedragen) 

Datum: 13042016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 16000499 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit De sleutel tot succes 

Organisatie De Techniekschool 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Basis Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening Oorspronkelijke aanvraag ontvangen: 20 december 2015 
Ontvankelijk verklaard dd. 20 december 2015 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Bij de aanvraag is een uitgebreid plan aangeleverd waarin de 
voorgestelde opleiding uitgebreid staat beschreven en waarin 
de kosten van de activiteiten gespecificeerd staan opgenomen 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 
- de baten wegen op tegen de kosten 

De activiteit houdt in dat inwoners van de gemeente Woerden 
die geen betaald werk hebben worden opgeleid tot 
assemblagemonteur. Het gaat om een intensief traject van het 
opdoen van technische kennis en vaardigheden, en training op 
het gebied van persoonlijke effectiviteit (verzorgd door C4) 

Voor Woerden gaat het om een innovatief traject omdat het een 
technische opleiding op het niveau van MBO-1 betreft 
gekoppeld aan bevordering van persoonlijke effectiviteit, 
daarmee draagt de activiteit bij aan participatie van kwetsbare 
inwoners en uiteindelijk aan het tegengaan van werkloosheid. 

Gezien de aard van de activiteit wordt niet aan de voorwaarde 
voldaan dat de activiteit moet zijn ingebed in de lokale 
gemeenschap. Dat ligt ook minder voor de hand voor bij deze 
aanvraag. Selectie van deelnemers vindt in nauw overleg met 
Ferm Werk plaats. 
Daamee is het plan realistisch en haalbaar. De totale kosten 
zijn relatief hoog zij het dat het gaat om een intensief traject. 
Evaluatie moet uitwijzen of de baten opwegen tegen de kosten. 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste ID.% van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Het plan bevat een uitwerking van 13 lesweken van 3 lesdagen. 
Tijdens die lesdagen komen verschillende technische 
onderwerpen aan bod zoals rekenen, meten, tekeningen lezen 
en elektrotechniek. Daarnaast worden elke week trainingen 
gegeven op het vlak van persoonlijke effectiviteit. Kosten zijn 
toegerekend naar de verschillende activiteiten. 

2. Cofinanciering 
10^0 van de kosten zullen worden betaald vanuit het 
participatiebudget dat Ferm Werk voor Woerdense inwoners ter 
beschikking heeft. 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Daarnaast komt een 
gedeelte van de kosten ten 
laste van het gemeentelijk 
participatiebudget 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Ja 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot 6 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij „ . 
- besteding van eenmalige subsidie tussen Ç 10.000 en C 
50 .000 , 3 moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Aangezien het een aanvraag betreft tussen C 10.000 en 6 
50.000 dient de besteding binnen 8 weken na afronding te 
worden verantwoord. Daarnaast wordt afgesproken dat 
halverwege de uitvoering van het programma een 
tussenevaluatie plaatsvindt waarin ook Ferm Werk is betrokken 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja. 

Besluit: 
1. in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag De Sleutel tot succes van De Techniekschool 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van 6 25.000, s 

(totale kosten bedragen 6 73.510. Vanuit het participatiebudget Ferm Werk wordt C 7.350 bijgedragen, vanuit het gemeentelijk Participatiebudget C 41.160) 

Datum: 13-04-2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 15001255 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Haalbaarheidsstudie koppeling dagopvang/verzorging van ouderen en re-integratie 

Organisatie Crosspoint management consultants, dhr. H. den Ouden 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Oorspronkelijke aanvraag ontvangen: 26-08-2015 
Ontvankelijk verklaard dd. 18-01-2016 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Er is een uitgebreide beschrijving van het project ingediend. In 
een aantal gesprekken met de indiener is de inhoud daarvan 
verduidelijkt. Er is een begroting aangeleverd die verschillende 
activiteiten bevat. De kosten komen voort uit de ureninzet van 
de indiener, waarbij een tarief is gehanteerd van fi 50 - per uur 

Het ingediende plan behelst een haalbaarheidsstudie om 
diverse stakeholders gezamenlijk een concept te laten starten 
waarbij in een samenwerkingsverband de dagopvang/ 
verzorging van ouderen samengevoegd wordt in een 
geïntegreerd concept met re-integratieactiviteiten 
overeenkomstig de participatiewet. De haalbaarheidsstudie 
moet uitwijzen of een dergelijk samenwerkingsverband kan 
bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid (onder 
zorgmedewerkers) en het stimuleren van re-integratie. 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 
- de baten wegen op tegen de baten 

Op aandringen van de gemeente is indiener nagegaan of 
stakeholders (relevante partijen als zorginstellingen en bv Ferm 
Werk) bereid waren aan de haalbaarheidsstudie mee te 
werken. Dat bleek maar in zeer beperkte mate het geval. 
Daarmee is het project niet erg haalbaar en wegen de baten 
waarschijnlijk niet op tegen de kosten. 

Deze conclusie is gedeeld 
met de indiener van het 
project. Hij kan zich daarin 
vinden 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 100Zo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja, maar uitvoering is op dit moment niet realistisch 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van ui t te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Ja 

2. Cofinanciering 
Niet als zodanig aangegeven 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot ťE 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
- besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en e 
50 .000^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Niet van toepassing 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Nee. Er is onvoldoende sprake van lokale inbedding nu 
relevante stakeholders niet erg bereid zijn om deel te nemen 
aan de haalbaarheidsstudie 

Besluit: 
1. niet in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag Haalbaarheidsstudie van Crosspoint management consultants. 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van ĉ -

Datum: 13-04-2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie)nvesteringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK15001478 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Projectplan samen met en voor de mantelzorger. 

Organisatie Weizijn Woerden 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Mw. J. Jacobus-Durand 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 16 december 2015. Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Er is zowel een begroting als een stappenplan bij de aanvraag 
ingediend. 

Ja. Het betreft een project dat i.s.m. met de gemeente Woerden 
wordt uitgevoerd. Het draagt bij aan de doelstellingen omdat er 
n.a.v. dit project informatie verzameld wordt die gebruikt zal 
worden t.b.v. het op te stellen Mantelzorg vis ie gemeente 
Woerden. 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 

Dit project heeft tot doel om de bestaande hiaten die er op het 
gebied van de mantelzorgondersteuning zijn te achterhalen en 
een adequate invulling aan geven vanuit het perspectief van de 
mantelzorger, de informele zorg en professionals in de 
gemeente. 

Het project wordt ingebed in de lokale gemeenschap omdat 
Welzijn Woerden de verkregen informatie gebruikt om via het 
Steunpunt Mantelzorg de mantelzorgers beter te kunnen 
ondersteunen. Verder betreft het een eenmalige startsubsidie. 



ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de baten wegen op tegen de kosten 
 het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
 tenminste ICf/a van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1, Kosten van de uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Er wordt in dit verband samengewerkt met Mezzo en er zullen 
focusgroepen bestaande uit mantelzorgers, de informele zorg 
en professionals worden georganiseerd. Omdat het project later 
dan gepland start, is de oorspronkelijke begroting en de uit te 
voeren activiteiten aangepast. Dit is in overleg met de 
gemeente gebeurd. 

2. Cofinanciering 
Er is sprake van cofinanciering. De stichting draagt 10Vo van de 
kosten uit eigen middelen bij. 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Het 
project is ook eenmalig. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Ja. 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie tot 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenz i j . . . 
 besteding van eenmalige subsidie tussen 6 10.000 en ë 
50.ũ00,

s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Naar aanleiding van het project is tussen de stichting en de 
gemeente Woerden afgesproken dat er een verslag met de 
resultaten van het onderzoek wordt verstrekt. 

Definitief besluit  A S V 
 Beleidsdocument 
 Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja. 

Besluit: 
1. in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag Projectplan Samen met en voor de mantelzorger door Welzijn Woerden. 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van C 7.350,

Datum: 13 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidieinvesteringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK15001582 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Kunst van eigen kracht 

Organisatie Aililio Kunst van Eigen Kracht 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Mw. J . Jacobus-Durand 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 26 januari 2016 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Er is geen overzicht van activiteiten (dan wel specificatie van de 
cursussen/workshops gegeven) en/of een begroting ingediend. 

Nee. Het initiatief is interessant maar is desondanks te 
aanbodgericht. Verder is het de vraag of deze diensten niet in 
samenwerking met of via het Manteízorgsteunpunt Woerden 
aangeboden kunnen worden. 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 

Aililio Kunst van Eigen Kracht wil via cursussen en workshops 
een bijdrage leveren aan het versterken van de eigen kracht 
van mensen en in het bijzonder van mantelzorgers. Deze 
mantelzorgers worden in staat gesteld om anderen te 
(ondersteunen zonder zichzelf uit het oog te verliezen. 

De aanvraag sluit niet (geheel) aan bij de doelstellingen en 
randvoorwaarden van het investeringsfonds. 



- de baten wegen op tegen de kosten 
- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 100Zo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Nee. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van de uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
In de aanvraag worden diverse workshops of cursussen 
aangeboden. Omdat er geen bedragen worden genoemd is het 
moeilijk te beoordelen of er een goed evenwicht bestaat tussen 
de kosten en de baten. 

2. Cofinanciering 
Het is niet te achterhalen of de activiteiten uitgevoerd worden 
op basis van cofinanciering. Hierover wordt geen melding 
gedaan in de aanvraag. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

N.v.t. 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot C 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenz i j . . . 
- besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en C 
50 .000 , s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

N.v.t. 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Nee. 

Besluit: 
1. de incidentele subsidieaanvraag Aililio Kunst van Eigen Kracht af te wijzen. 

Datum: 13 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 15001443 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit voorlichtingsavonden op scholen over emoties bij kinderen in relatie met coaching traject "De Schattentocht" 

Organisatie Pedagogische Praktijk Samen Fier, Marloes Bouman 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Anniek van der Ploeg 

Controle-item Basis Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 5 november 2015 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Toetsing ASV: weigeringsgronden In de ASV staan in artikel 12 de weigeringsgronden voor 
subsidie in het algemeen. Hier is artikel 12 lid 9 van toepassing: 
(subsidie wordt geweigerd als): 
De aanvrager juridisch, financieel en/of organisatorisch 
verbonden is aan een insteiiing die dezelfde of een 
vergelijkbare activiteit uitvoert en daarbij het maken van 
winst en/of het verwerven van persoonlijk inkomen als 
(neven)doel heeft; 

Mevrouw Bouman van praktijk Samen Fier wil op scholen 
voorlichtingsbijeenkomsten aan ouders en leerkrachten geven 
over het omgaan met moeilijke emoties van kinderen. Daarop 
volgend kan een coachingstraject in haar praktijk (groepsgewijs 
of individueel) gevolgd worden. De aard van de te bekostigen 
dienstverlening is zodanig dat de weigeringsgrond van artikel 
12 lid 9 van de ASV geldt. Mevrouw Bouman is eigen 
ondernemer en zou daarmee dergelijke 
voorlichtingsbijeenkomsten zelf moeten kunnen bekostigen. 

Op 8 februari 2016 is ambtelijk met mevrouw Bouman over 
deze aanvraag gesproken. 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Ja. 



Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Toetsing aan beleidsplan sociaal domein niet relevant 

De dienstverlening van mevrouw Bouman valt niet onder zorg in 
het kader van de jeugdwet/ is niet door de gemeente Woerden 
ingekocht. Dienstverlening op basis van PGB is lastig voor 
mevrouw Bouman. Hierover zijn gesprekken met mevrouw 
Bouman gevoerd en uiteindelijk is bepaald dat mevrouw 
Bouman haar dienstverlening bekostigd krijgt door ouders zelf. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Toetsing niet relevant. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
De gevraagde subsidie van 4913 euro zou besteed worden 
aan de ontwikkeling van een voorlichtingsbijeenkomst op 
scholen en flyers en materialen voor de scholen/ ouders. 

2. Cofinanciering 
De scholen zouden 125 euro betalen voor een 
voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en of leerlingen. De 
aanvraqer verqoedt per avond 50 euro uit eiqen middelen. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Toetsing niet relevant. 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot ê 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenz i j . . . 
- besteding van eenmalige subsidie tussen G 10.000 en C 
50 .000 , s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Toetsing niet relevant. 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja, maar wordt afgewezen op grond van artikel 12 van de ASV. 

Besluit: 
1 .niet in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag van Samen Fier 
2. voor dit project geen subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen, gelet op de weigeringsgronden van artikel 12 van de ASV. 

Datum: 12 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 15001501 

FCL 66 70 80 11 
ECL 34000 

Titel van de activiteit Opstart De Samenwerkingsunĩe 

Organisatie De Samenwerkingsunie, Cor Remmerswaal 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Oorspronkelijke aanvraag ontvangen: 3 december 2015 
Ontvankelijk verklaard dd. 10december 2015 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
 een activiteitenplan 
 een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 20152016 

Het gaat om een innovatief project 
 in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
 gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
 gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
 gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
 het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
 het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
 het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
 inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de baten wegen op tegen de baten 

De aanvraag betreft het opstarten van een onderneming met 
het doel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
te nemen en te detacheren naar derden. Bij de aanvraag is en 
businessplan aangeleverd waarin activiteiten staan vermeld. 
Daarnaast is een exploitatiebegroting aangeleverd. 

De voorgenomen activiteiten passen binnen de doelstellingen 
zoals verwoord in het Beleidsplan sociaal domein. Het bieden 
van arbeidsovereenkomsten aan inwoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt draagt bij aan volwaardige deelname van deze 
inwoners aan de samenleving. Het hebben van werk biedt 
structuur aan iemands leven en werkt preventief ten aanzien 
van het moeten inzetten van zwaardere zorg. 

Logischerwijs is de inbedding van de activiteit in de lokale 
gemeenschap beperkt, evenals de betrokkenheid van andere 
inwoners. Daarmee passen de activiteiten minder goed bij de 
doelstellingen van het investeringsbudget. 
Vraagtekens zijn er ook bij de haalbaarheid van de 
onderneming. De gemeente Woerden heeft in Ferm Werk een 
voorziening gericht op het bieden van aangepast werk en het 
bemiddelen van inwoners naar betaald werk. Het is de vraag of 
een tweede soortgelijke voorziening op commerciële basis 
levensvatbaar is. 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 10DZo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Het gevraagde bedrag (Ş 40.000) wordt aangewend als 
startkapitaal. Uit de begroting blijkt dat het bedrag wordt 
aangewend voor een verbouwing, de aanschaf van een 
transportmiddel en computerapparatuur en voor promotie

activiteiten. Uit de begroting blijkt dat 10
o

Zo zelf wordt 
gefinancierd. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Gedeeltelijk. Het opstarten van bedoelde onderneming voldoet 
op zichzelf onvoldoende aan de voorwaarden, indien de 
onderneming de beoogde activiteiten gaat ondernemen, dragen 
deze bij aan de doelstellingen 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Wel naar kostenposten, niet naar concrete activiteiten ten 
behoeve van inwoners 

2. Cofinanciering 
Ja 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Onbekend. Doelmatigheid hangt af of het lukt een 
levensvatbare onderneming te vestigen die activiteiten 
realiseert zoals aangegeven in de aanvraag 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie t o t š 10.000 hoeft niette 
worden verantwoord tenzij ... 
 besteding van eenmalige subsidie tussen Ē 10.000 en ťE 
5 0 . 0 0 0 ^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Nvt 

Definitief besluit  A S V 
 Beleidsdocument 
 Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Gedeeltelijk. 
Aanvraag wordt afgewezen omdat het aangevraagde bedrag 
niet direct ten goede komt aan activiteiten voor inwoners en 
onvoldoende innovatief is. Daarnaast is het investeringsbudget 
is niet bedoeld voor het opstarten van een onderneming 

Dit is met aanvrager 
besproken en per email 
bevestigd. Hem is 
geadviseerd een aanvraag 
te doen voor 
kredietverlening via de BZ

regeling 

Besluit: 
1. niet in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag opstart De Samenwerkingsunie 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van C 

Datum: 13042016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK16000002 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Dagbesteding MODO 

Organisatie Stichting dagbesteding MODO 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Lucy Kroes 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK16000002 Ontvankelijk verklaard dd. 18 januari 2016 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Omschrijving van het plan 

Er is een marketingplan met hierin opgenomen een overzicht 
van diensten en een omschrijving van de aanpak. 

Er is een maandelijks budgetplan opgenomen. Dit biedt 
onvoldoende inzicht in de totale begroting. Het is niet duidelijk 
waaraan de eenmalig startsubsidie exact wordt besteed. 

Omschrijving van het plan: 
Dagbesteding MODO heeft als doel mensen met een 
verstandelijke beperking tussen de 16 en 25 jaar dagbesteding 
te bieden. MODO biedt gericht voor deze groep een 
dagbesteding aan met als hoofddoel dat de cliënt in de 
toekomst zo zelfstandig mogelijk kan zijn en meer regie kan 
voeren over zijn eigen leven. Dit vanuit het oogpunt dat het 
aanbod voor deze doelgroep onvoldoende aansluit bij de 
behoeften. Bij MODO kan de cliënt leren d.m.cv. thema's hoe 
om te gaan met hygiëne, zelfzorg, leeftijdsgenoten, sociale 
vaardigheden, motoriek en aangeleerde vakken vanuit school. 
Hierdoor bestaat er voor de cliënt meer kans dat zij na de 
periode op MODO wel passen bij een productieve dagbesteding 
(conform het reguliere aanbod). Inwoners kunnen deelnemen 
met behulp van een PGB. 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 

Het plan omvat een extra aanbod in dagbesteding, gericht op 
een specifiek doelgroep. De doelstellingen, namelijk het 
toewerken naar meer zelfstandigheid en eigen regie op diverse 
leefgebieden zijn gelijk aan de doelstellingen en voorwaarden 



 in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
 gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
 gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
 gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
 het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
 het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
 het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
 inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de kosten wegen op tegen de baten 

 het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
 tenminste 10Vo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

die worden gesteld aan de gecontracteerde ondersteuning 
Jeugd en Wmo. In dat opzicht biedt dit plan geen vernieuwing 
maar een extra aanbod. 

Het plan biedt geen extra's op het gebied van samenwerking 
tussen professionele zorgorganisaties of welzijnsmedewerkers. 
Ook komt onvoldoende uit de verf dat er samenwerking wordt 
nagestreefd met de lokale gemeenschap. 

De signalering dat er voor de doelgroep van verstandelijke 
beperkte inwoners in de leeftijd van 1625 jaar extra aandacht 
moet zijn, is terecht. De vorm van het ingediende plan MODO is 
hiervoor niet de juiste weg. Een voorgenomen pilot waarbij 
verschillende zorgaanbieders samenwerken met 
WoerdenWijzer, FermWerk, Welzijn Woerden en het lokale veld 
zal naar onze mening gerichter aansluiten bij de doelstellingen 
opgenomen in beleidsplan en Investeringsplan. 

Er is geen sprake van cofinanciering, of aanvragen in deze 
richting. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Nee. 
Het plan omvat een extra vorm van dagbesteding met 
doelstellingen die ook zijn opgenomen zijn in het ínkoopkader 
van de te contracteren aanbieders dagbesteding. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
In het maandelijks budgetplan staan kosten opgenomen t.b.v. 
exploitatie en personeel. Dit zijn reguliere kosten. Zoals al 
eerder gesteld , geeft het maandelijks budgetplan onvoldoende 
inzicht in de totale begroting en waaraan de startsubsidie exact 
wordt besteed. 

2. Cofinanciering 
Er is geen cofinanciering. 

Het gaat om een 
eenmalige subsidie vanuit 
het investeringsplan. Na 
afloop van de 
subsidieperiode dient de 
aanvrager eigen middelen 
te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Onvoldoende. De signalering dat de doelgroep van inwoners 
met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 1625 
gerichte ondersteuning nodig hebben wordt onderschreven. De 
wijze waarop dagbesteding MODO dit vorm geeft is 
onvoldoende innovatief en daarom niet passend in binnen het 
investeringsplan. 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordīngsverpìīchtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie tot ë 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenz i j . . . 
 besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en C 
50.000,

s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

N.v.t. 



Definitief besluit - A S V Aanvraag voldoet aan eisen? Nee 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Besluit: 
Niet in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag dagbesteding MODO. 

Datum:14 april 2016. 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidietnvesteringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK15001579 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Opstartkosten t.b.v. het realiseren en exploiteren van een algemene vrij toegankelijke voorziening in de Wmo 

Organisatie Welzijn Woerden 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Mw. J . Jacobus-Durand 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 18 januari 2016 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 

Er is een begroting ingediend t.b.v. de aanvraag. Deze 
begroting omvat drie onderdelen waarvan het 3 P onderdeel 
'bijdrage investeringslast realisatie nieuwe voorzieningen' in dit 
verband wordt beoordeeld. 

Ja. Door deze tegemoetkoming in de opstartkosten is het 
mogelijk om een algemene vrij toegankelijke voorziening als 
ook dagbesteding/daginvulling t.b.v. wijkbewoners te realiseren. 
Daarnaast wordt door dit project de transformatie van het oude 
naar het nieuwe werken vorm en invulling gegeven en wordt 
aan innovatieve ideeën in het sociaal domein kansen geboden. 

Het betreft een eenmalige subsidie t.b.v. de opstartkosten met 
als doel het realiseren van een multifunctionele accommodatie 
waarbij algemene vrij toegankelijke voorzieningen kunnen 
worden geboden. De MFA heeft een hybride functie waarbij 
zowel welzijn gerelateerde dienstverlening als marktgerichte 
activiteiten worden aangeboden. 

Het project is ingebed in de lokale gemeenschap en bedoeld 
voor alle inwoners. 



- de baten wegen op tegen de kosten 
- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 100Zo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja. Zowel de transformatie naar het nieuwe werken als de 
mogelijkheid om binnen de MFA nieuwe innovatieve co-creaties 
binnen het sociaal domein vorm te qeven. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit de te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Gedeeltelijk. 

2. Cofinanciering 
Er is sprake van cofinanciering. Zowel de gebouweigenaar als 
Welzijn Woerden dragen bij in de kosten. 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Gedeeltelijk. 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot ŝ 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ,,. 
- besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en í 
50.000,

s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Ja. Een accountantsverklaring n.a.v. de inzet/besteding van de 
middelen. 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja. 

Besluit: 
1. in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag Opstartkosten t.b.v. het realiseren en exploiteren van een algemene vrij toegankelijke voorziening in de Wmo van Welzijn Woerden. 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van C 45.000,-

Datum: 13 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK15001578 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Spetter-, speel- en sporttuin BatensteinBuiten 

Organisatie Stichting WoerdenSport 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Reinier Heere 

Controle-item Basis Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieveriening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 28 december (?) Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 
- de baten weqen op tegen de baten 

Begroting en dekkingsplan is geleverd. 

Subsidie is aangevraagd voor eenmalige bijdrage aan 
realisatie van een groot spetter-, sport- en speeltuin op het 
buitenterrein van het Batensteinbad. De te bouwen elementen 
zijn nog niet in Woerden aanwezig en zullen voornamelijk geënt 
worden op de doelgroepen jeugd 2-12 jaar en ouderen (2-12 
jaar). Door er een openbaar terrein van te maken (geen 
entreeheffing) wordt dit terrein ook toegankelijk voor 
bevolkingsgroepen als minder draagkrachtigen en 
achterstandsg roepen. 

Het project draagt bij aan de doelstellingen van het Beleidsplan 
Sociaal Domein met name ten aanzien van het onderdeel 
'spelen'. Het betreft geen innovatief project en de relatie met 
preventie en samenwerking tussen professionele 
zorgorganisaties is niet aantoonbaar. Er zijn intenties om met 
partners samenwerking te zoeken maar deze zijn nog niet 
concreet. 

De subsidie-aanvraag voldoet niet volledig aan de voorwaarden 
voor de eenmalige subsidie Investeringsfonds Sociaal Domein. 
Het project is realistisch en haalbaar en volgens WoerdenSport 
wegen de baten op tegen de kosten. Het project draagt bij aan 
de kwaliteit van leven van de inwoners. 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 1096 van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Het initiatief is afkomstig van WoerdenSport, een 
maatschappelijke organisatie waarbij vrijwilligers het bestuur 
vormen. In die zin is er sprake van een initiatief in de wijk of het 
dorp. WoerdenSport is echter wel een professionele organisatie 
en werkt met voornamelijk publieke middelen. Intentie is om 
met een crowdfundingactie betrokkenheid van de buurt met 
BatensteinBuiten te versterken en de inbedding in de lokale 
gemeenschap te vergroten. Doel van investeringsfonds is het 
bevorderen van de zelfregie, vroegsignalering, preventie en 
participatie ten aanzien van inwoners die ondersteuning nodig 
hebben. De relatie tussen investeringen in gratis toegankelijke 
spetter- en speelfaciliteiten en het bereiken van dit doel is 
onvoldoende inzichtelijk gemaakt. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Activiteiten dragen bij aan beleidsplan Sociaal Domein 
('spelen'). Activiteiten dragen niet aantoonbaar bij aan 
doelstelling Investeringsfonds sociaal domein. In de 
projectopzet is uitgangspunt dat de voorziening gratis 
toegankelijk zal worden. Indien gemeentelijke steun voor dit 
project niet direct te koppelen is aan de doelen van het 
beleidsplan Sociaal Domein dan is het verwijt van 
ongeoorloofde staatssteun voor de gemeente een risico. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
50.000 aan eenmalige investeringen in spetter- en 
speeltoestellen. 

2. Cofinanciering 
Woerdensport heeft het voornemen om de overige kosten te 
dekken uit extra inkomsten horeca, eigen reserves, deel MJOP-
middelen vanuit de gemeente {reeds overeengekomen), 
overiqe fondsen en crowdfundínqsactie (reeds opqestart) 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Met subsidie worden doelen van WoerdenSport bereikt maar 
mogelijk niet de doelen van het Invesleringsfonds Sociaal 
Domein 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot Ç 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
- besteding van eenmalige subsidie tussen Ç 10.000 en š 
50.000^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Reeds afgesproken: visuele inspectie van inzet middelen MJOP 
van de gemeente. Verder als aanvulling opnemen in 
verantwoordingssystematiek reeds lopende exploitatiesubsidie 
van WoerdenSport (incl. accountantsverklaring). 

Definitief besluit -ASV 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja. 

Besluit: 
1. niet in te stemmen met dekking van incidentele subsidieaanvraag met middelen Investeringsfonds Sociaal Domein. 

Datum: 13 april. 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 15001580 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit De keuken van Barwout 

Organisatie Wij 3.0 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Oorspronkelijke aanvraag ontvangen: 29 december 2015 
Ontvankelijk verklaard dd. 19 januari 2016 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 
- de baten wegen op tegen de kosten 

Bij de aanvraag is een plan van aanpak aangeleverd. Het plan 
van aanpak bevat activiteiten en een begroting. 

Op zich dragen de voorgestelde activiteiten bij aan de 
doelstellingen zoals opgenomen in het beleidsplan. Wij 3.0 
heeft het plan vanuit Synergos een lunch-catering voorziening 
op te zetten en daarbij inwoners in te schakelen die zijn 
aangewezen op dag besteding 1 een vorm van aangepast werk. 

In het plan van aanpak staat aangegeven dat men 
dienstverlening wil opzetten in de vorm van het verzorgen van 
ontbijt en lunch etc. Men denkt vooral klanten te trekken van 
bedrijven en instellingen in de omgeving. De indieners achten 
het project innovatief omdat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen, zich kunnen 
ontwikkelen en kunnen uitstromen naar lokale 
horecagelegenheden. 

Op voorhand ís niet erg duidelijk in hoeverre het project is 
ingebed in de lokale gemeenschap en in hoeverre inwoners van 
buurten en wijken betrokken worden. 
Er wordt subsidie aangevraagd voor het plaatsen van 
inbouwapparatuur in de keuken, het aanschaffen van inventaris 
en werkkleding, trainingen en PR. Het vergoeden van deze 
kosten draagt passen op zichzelf onvoldoende bij aan de 
doelstellingen van het investeringsbudget. 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste 10oZo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Als met de subsidie de beoogde activiteiten {het bieden van 
dagbesteding en het realiseren van uitstroom naar de 
arbeidsmarkt) worden gerealiseerd, draagt het geheel wel bij 
aan de doelstellingen. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Gedeeltelijk en indirect Voorgesteld wordt de 
subsidie gedeeltelijk toe te 
kennen gerelateerd aan 
concrete activiteiten ten 
behoeve van de 
deelnemers 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
In het plan van aanpak staat concreet aangegeven hoe de inzet 
van middelen bijdraagt aan de activiteiten. De subsidie wordt 
ingezet om op te starten waarbij het eerste jaar 12 inwoners 
kunnen deelnemen. 

2. Cofinanciering 
De helft van de opstartkosten worden door Wij 3.0 zelf 
opgebracht. De activiteiten worden verder kostendekkend 
uitgevoerd 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dit project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

De bestedingsdoelen van de subsidie passen slechts indirect bij 
de doelstellingen van het investeringsbudget. De in de 
aanvraag opgenomen doelen zijn niet direct gerelateerd aan 
betrokken inwoners. Voorgesteld wordt dit in onderling overleg 
aan te passen 

Voorgesteld wordt subsidie 
te verstrekken voor andere 
onderdelen van het plan 
van aanpak 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplíchtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie tot 6 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
- besteding van eenmalige subsidie tussen ë 10.000 en ê 
50.000, s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Los van nevenstaande verplichtingen wordt in de beschikking 
opgenomen dat het verstrekken van de subsidie afhankelijk is 
van het daadwerkelijk starten van de activiteiten. 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Ja, mits de subsidie wordt aangewend ter dekking van kosten 
die direct zijn gerelateerd aan de activiteiten tbv inwoners. 

Beslui t : 
1. gedeeltelijk in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag De keuken van Barwout van Wij 3.0 met dien verstande dat subsidie wordt versterkt voor de volgend' 

onderdelen van het plan van aanpak 
- HCCP- en overige trainingen 10.000 
- Bijdrage inzet leermeester 15.000 
Totaal 25.000 

2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van ê 25.000, s 

Datum: 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2015 

Zaaknummer 15001495 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor bewoners van Molenvliet 

Organisatie Coöperatie Synergos Woerden U.A. 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door H. Witteveen 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 15 december 2015 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
 een activiteitenplan 
 een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 20152016 

Ja, een activiteitenplan is in globale lijnen aanwezig 
een begroting is bijgevoegd 

Het project draagt deels bij aan de doelstellingen zoals deze 
zijn opgenomen in het Beleidsplan Sociaal domein: 

De bijgevoegde begroting is 
onvoldoende uitgewerkt 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Het gaat om een innovatief project 
 in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
 gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
 gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
 gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
 het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
 het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
 het project is ingebed īn de lokale gemeenschap 
 inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de baten wegen op tegen de baten 

Synergos heeft vastgoed(ruimtes) en materialen beschikbaar. 
Deze worden momenteel gebruikt voor 
(arbeidsmatige)dagbesteding. De ondernemers van Synergos 
willen graag dat er beter gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden die hun kapitaal biedt. Daarom stelt Synergos 
voor om naast (arbeidsmatige) dagbesteding de activiteiten en 
de doelgroep uit te breiden voor wijkbewoners van Molenvliet. 
Daarmee streven zij 4 doelen na: 

1. Uitbreiden van de doelgroep (naar senioren en jeugd) 
in Molenvliet om talenten te ontwikkelen 

2. Versterken van de samenwerking met andere 
organisaties 

3. Het uitbreiden van activiteitenaanbod (multimedia, tv 
maken, trainingen en workshops) en daarmee het 
uitbreiden van Synergos als voorliggende voorziening 

4. Het toepassen van de participatieladder door 
inwoners (indien mogelijk en nodig) met een afstand 
tot de arbeidsmarkt te ondersteunen 

Synergos wil dit op onderstaande wijze uitvoeren: 



- het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
- tenminste lO^o van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

-het openstellen van het activiteitenaanbod aan bewoners van 
Woerden, specifiek jeugd en ouderen van Molenvliet 
-Het samenstellen van en team van vrijwilligers en semi-

professionals om tv te gaan maken (extra activiteit) 
-inzetten van een vrijwilligerscoordinator 
-daarmee het verbreden van de doelstelling van Synergos 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Nee. Het is onvoldoende duidelijk of met de door Synergos 
beoogde activiteiten en resultaten de doelen worden behaald 
die vanuit het investeringsfonds worden beoogd. 

nvt 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
24.908 euro tbv investering apparatuur straat tv 
30.680 euro tbv vrijwilligerscoordinator * diverse kosten voor 
organiseren activiteiten 
2. Cofinanciering 

De cofinanciering wordt omschreven als: eigen bijdrage voor 
activiteiten, sponsoring, overige fondsen en bijdragen. De 
cofinanciering is niet begroot en niet uitgewerkt in de aanvraag. 

nvt 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Nee. Het doel is om Synergos uit te breiden voor 50 
deelnemers met activiteiten als voorliggende voorziening. Vor 
55.588 euro kan de gemeente echter 2000 maal dagbesteding 
(groep) als maatwerk ZÍN inkopen, (tarief is 29,27 euro per 
dagdeel). Door de hoogte van de gevraagde investering valt de 
kosten-batenanalyse van deze aanvraag (te) negatief uit. 

nvt 

Overige 
verplichtingen 

- art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
- besteding van eenmalige subsidie to t f i 10.000 hoeft niette 
worden verantwoord tenzij ... 
- besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en ťE 
50.000,

s moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

nvt nvt 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Nee nvt 

Besluit: 
1. afwijzen van de incidentele subsidieaanvraag van Coöperatie Synergos U.A. 

Datum: 14 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidieinvesteringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK000001 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Laagdrempelig inloopspreekuur voor mantelzorgers in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Organisatie Mw. Tevel 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Mw. J. Jacobus-Durand 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Ontvankelijk verklaard dd. 19 januari 2016 Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bíj aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Er is geen activiteitenplan en een summiere begroting bij de 
aanvraag ingediend. 

Ja. Het project draagt bij aan de doelstellingen omdat het een 
goede aanvulling vormt op de bestaande 
mantelzorgondersteuning. Het project vormt een schakel tussen 
het medisch domein (Zuwe Hofpoort) en het sociaal domein 
waardoor in het ziekenhuis potentiële (nieuwe) mantelzorgers 
bereikt en doorverwezen kunnen worden naar het Mantelzorg 
Steunpunt. Bovendien sluit het project aan het gemeentelijk 
streven om meer mantelzorgers te bereiken en te 
ondersteunen. 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 

Het doel van het project is tweeledig; aan de ene kant gaat het 
om het bereiken, informeren, adviseren en doorverwijzen van 
de doelgroep mantelzorgers en aan de andere kant wordt 
tevens beoogd om bij het Zuwe Hofpoort duurzaam draagvlak 
te creëren voor mantelzorgondersteuning. Dit laatste zodat op 
termijn wellicht, conform het voorbeeld van het Meander 
Medisch Centrum Amersfoort, een mantelzorgpoli en het 
daaraan gerelateerde mantelzorg beleid door het ziekenhuis 
opgezet kan worden. 

Het project is realistisch en haalbaar en wordt op termijn 
ingebed bij het Zuwe Hofpoort. 



 het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
 het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
 inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
 het project is realistisch en haalbaar 
 de baten wegen op tegen de kosten 
 het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
 tenminste 10Vo van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja. 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van de uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
Het project beoogd om bij hetZuwe Hofpoort potentiële 
mantelzorgers te bereiken en door te verwijzen door het 
realiseren van het laagdrempelige inloopspreekuur. Omdat het 
voorgesteld uurtarief te hoog is, wordt voorgesteld om het 
project gedeeltelijk te financieren. 

2. Cofinanciering 
Er wordt hierover feitelijk in de aanvraag geen melding gedaan. 
Echter, omdat het ziekenhuis de (evt.) beschikking over een 
ruimte waarschijnlijk om niet zal aanbieden, is er sprake van 
cofinanciering in natura. 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dĩt project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Nee. Het project wordt dan ook gedeeltelijk gefinancierd. 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverplichtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie tot ŭ 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
- besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en ťE 
50 .000^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Mevrouw Tevel staat niet ingeschreven bij de KvK. 
Aan mevrouw Tevel is een voorstel gedaan om het uurtarief te 
verlagen naar C35,- per uur. Met mevrouw Tevel is hierover 
overleg gepleegd en zij gaat niet akkoord met het voorgesteld 
bedrag. Hierdoor wordt de aanvraag om financiële redenen 
project afgewezen. 

Definitief besluit - A S V 
- Beleidsdocument 
- Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Gedeeltelijk. 

Besluit: 
1. de incidentele subsidieaanvraag Laagdrempelig inloopspreekuur voor mantelzorgers in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis van mevrouw Tevel af te wijzen. 

Datum: 13 april 2016 



Formulier beoordeling aanvraag éénmalige subsidie Investeringsbudget Sociaal Domein 

Jaar 2016 

Zaaknummer ZK 15001581 

F C L 66 70 80 11 
E C L 34000 

Titel van de activiteit Begeleiding thuiszitters terug naar school en uiteindelijk naar werk 

Organisatie Stichting Timon 

Beleidsregel investeringsplan sociaal domein, signalering, preventie en nulde lijn 

Beoordeeld door Gerard Kraaijkamp 

Controle-item Bas is Controlehandelingen 1 uitgangpunten Constatering Bijzonderheden 

Controle 
volledige 
aanvraag 

Eisen art. 6 Algemene 
Subsidieverordening 
gemeente Woerden 
(ASV) 

Checklist aanvraag Subsidieverlening, ZK15001290 Oorspronkelijke aanvraag ontvangen: 30-12-2015 
Ontvankelijk verklaard dd. 19-01-2016 

Aanvraag in behandeling 
genomen. 

Inhoudelijk ASV en relevante 
beleidsregel 

Voorwaarden 
éénmalige subsidie 
Investeringsbudget SD 

Bij de aanvraag moet worden ingediend 
- een activiteitenplan 
- een begroting en een dekkingsplan 

Draagt bij aan doelstellingen zoals opgenomen in het 
Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

Het gaat om een innovatief project 
- in de vorm van een kleinschalig initiatief in buurten, wijken, 
dorpen 
- gericht op het organiseren van preventieve activiteiten 
- gericht op de bevordering van samenwerking tussen 
professionele zorgorganisaties en lokale welzijnsactiviteiten 
- gericht op het tegengaan van werkloosheid en/of het 
stimuleren van de lokale economie 

Voorwaarden 
- het project bevordert dat inwoners of gezinnen kunnen 
blijven meedoen 
- het project draagt bij aan de kwaliteit van leven van 
inwoners in kwestie 
- het project is ingebed in de lokale gemeenschap 
- inwoners van betrokken buurten, wijken, dorpen 
ondersteunen het project 
- het project is realistisch en haalbaar 
- de baten wegen op tegen de kosten 

Bij de aanvraag is een redelijk summier activiteitenplan 
aangeleverd. Er is geen sprake van een begroting. De subsidie 
wordt aangevraagd ter dekking van de kosten van een 
projectleider (6 36.400) 

De aanvraag betreft de begeleiding van jongeren in Woerden 
die met en zonder startkwalificatie thuis zitten. Doel is toeleiding 
terug naar school en uiteindelijk naar werk. Hierbij worden 
naast professionals ook inwoners van Woerden ingezet die de 
jongeren als maatje kunnen ondersteunen. 
Het beoogde resultaat is dat een jongere is gestart bij een 
opleiding en na 5 maanden nóg actief deelneemt aan de 
opleiding. Uiteindelijk doel is dat de jongere een startkwalificatie 
behaalt en werk vindt. 

De beoogde opzet en resultaten van het project dragen bij aan 
de doelstellingen zoals verwoord in het beleidsplan. De 
activiteiten hebben het doel kwetsbare jongeren te begeleiden 
en daarmee te behoeden voor voortijdig schoolverlaten en 
werkloosheid. Daarmee dragen de activiteiten bij aan het 
voorkomen dat zwaardere zorg moet worden ingezet. 

De inbedding in de lokale gemeenschap en het inschakelen van 
inwoners is vooralsnog beperkt. Daarnaast zijn de activiteiten 
als zodanig niet erg innovatief. Met het project JOW! gekoppeld 
aan het Regionaal Bureau Leerplicht heeft Woerden een 



 het betreft een éénmalige startsubsidie. Structureel worden 
andere inkomsten georganiseerd 
 tenminste lū .% van de kosten worden met andere 
inkomsten gefinancierd 

voorziening met hetzelfde doel. 

Het plan geeft niet aan hoe continuïteit wordt gewaarborgd. 
Concreet hoe in opvolgende jaren de kosten van de 
projectleider zijn gedekt. Daarnaast bestaat geen zekerheid 
over 10

0

Zo cofinanciering. 

Conclusie 
inhoudelijk 

Dragen de activiteiten en te realiseren resultaten bij aan de 
gestelde doelen? 

Ja, zij het dat de activiteiten niet erg innovatief zijn en een 
dergelijke voorziening reeds bestaat in de vorm van het RBL 
{onder andere het project JOW!) 

Financieel Eisen art. 6. ASV 1. Kosten van uit te voeren activiteiten 

2. Cofinanciering? 

1. Middelen toegerekend naar activiteiten? 
De gevraagde middelen worden aangewend ter dekking van de 
kosten van een projectleider 

2. Cofinanciering 
Vooralsnog niet geregeld, aangegeven wordt dat aanvullende 
financiering eventueel wordt gezocht 

Het gaat om een eenmalige 
subsidie vanuit het 
investeringsplan. Na afloop 
van de subsidieperiode 
dient de aanvrager eigen 
middelen te realiseren voor 
voortzetting van dít project. 

Conclusie 
financieel 

Is de gevraagde subsidie doelmatig in relatie tot de te 
behalen resultaten? 

Gedeeltelijk 

Overige 
verplichtingen 

 art. 23, 24, 25 ASV Verantwoordingsverpüchtingen? 
 besteding van eenmalige subsidie totC 10.000 hoeft niet te 
worden verantwoord tenzij ... 
 besteding van eenmalige subsidie tussen C 10.000 en 6 
5 0 . 0 0 0 ^ moet binnen 8 weken na afronding worden 
verantwoord 

Niet van toepassing 

Definitief besluit  A S V 
 Beleidsdocument 
 Beleidsregel 

Aanvraag voldoet aan eisen? Nee 
Het project JOW! bij het RBL richt zich op deze doelgroep. 
Indien medewerkers van het RBL het zinvol achten in concrete 
gevallen Stichting Timon in te schakelen, kan dat plaatsvinden. 
Daarvoor is (een beperkt) budget beschikbaar. 

Besluit: 
1. niet in te stemmen met de incidentele subsidieaanvraag Begeleiding thuiszitters van Stichting Timon 
2. voor dit project eenmalig subsidie ten laste van het Investeringsbudget 2015 te verlenen van ê 

Datum: 14042016 
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